SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

XXX. évfolyam, 10. szám

Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA
A TARTALOMBÓL

Tisztelt Olvasók!
Ezúton értesítjük önöket, hogy
a Szekszárdi Vasárnap önkormányzati hetilap XXX. évfolyamának 11. száma – egy hét
szünetet követően – március
29-én kerül a postaládákba.
Megértésüket köszönjük!

Koronavírus
Szekszárdon nincs koronavírus-helyzet, a város és a megyei kórház is felkészült arra az
esetre, ha beavatkozásra lenne
szükség a vírus terjedése miatt.
Összeszedtük, amit a szerdán
kihirdetett vészhelyzetről tudni érdemes.

→ 2. oldal

Metszési bemutató
Koch György birtokán tartotta meg március 7-én szokásos március eleji metszési bemutatóját a szekszárdi Dicenty
Dezső Kertbarát Kör, amelyen
a szakemberek a praktikák mellett elkövetett hibákra is rámutattak.

→ 3. oldal

Egymást követő harmadik évben jutott a női kosárlabda Magyar Kupa döntőjébe az Atomerőmű KSC Szekszárd. Djokics
Zseljko rájátszásra készülő
együttesét a sorozat pécsi fináléjában csak a címvédő Sopron
tudott megállítani.

→ 13. oldal
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Koronavírus: a város és az egészségügy is felkészült
tovább szigorítanak majd. Limitálni fogják az engedélyek kiadását, csak a legkritikusabb esetekben engedélyeznek látogatást.
A főigazgató arról is tájékoztatott, hogy az egészségügyi
intézményben a 18 ágyas fertőzőosztály fogadhatja a koronavírus-fertőzés gyanújával
érkezőket, jelenleg azonban
Szekszárdon senki nincs elkülönítve. szekszard.hu

mányzati tulajdonú KT-Dinamic
NKft. szükség esetén át tud állni
védőmaszkok előállítására.
Szekszárd nincs „vírushelyzet”, nem érkeznek tömegesen
betegek – jelentette ki dr. Németh Csaba, a Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatója.
Az intézményben az országos
tisztifőorvos és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)
iránymutatása, módszertana
alapján végzik a felkészülést.
Ennek egyik része az anyag-

Veszélyhelyzetet hirdettek
A magyar kormány március
11-én veszélyhelyzetet rendelt el egész Magyarország
területére, ami magával vonja a rendkívüli jogrend hatálybalépését is. A kormány
az operatív törzs javaslatára
döntött így, a bejelentés a
következő intézkedéseket
vonja maga után:
• intézménylátogatási tilalmat
rendelnek el az egyetemeken,
azok csak távoktatásból működhetnek, az épületek bezárnak,
várhatóan ez csütörtöktől, de
legkésőbb hétfőtől megtörténik;
• megtiltják a 100 főnél nagyobb
beltéri rendezvények megtartását (ez a munkahelyekre,
bevásárlóközpontokra nem
vonatkozik, viszont színházakra, mozikra, sporteseményekre
igen, utóbbiak esetében zártkapus meccsek lehetnek);

• megtiltják az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények
megtartását;
• beutazási tilalom lép életbe
Olaszországból, Dél-Koreából, Kínából és Iránból, kivéve
magyar állampolgárok számára. Ők hatóságilag karanténba
kerülnek, ha belépnek az országba, tehát a lakóhelyüket
két hétig nem hagyhatják el
(rendőrség ellenőrizni fogja
az otthoni karantén betartását; annak megszegése esetén
a btk. vonatkozó passzusait
alkalmazzák majd);
•
szigorítják a szlovén, osztrák határokon való átjutást,
leállítják a repülő, vonat és
buszjáratokat, csak a magyar
állampolgárok bejutását biztosítják;
•
felfüggesztik a „Határtalanul!” programot, megtiltják a
magyar diákok intézményileg

Elmarad a városi ünnep
készletek (védőfelszerelések,
fertőtlenítő szerek) biztosítása,
hogy akár a megnövekedett
betegszámnál is rendelkezésre
álljon a szükséges mennyiség,
a másik része az egészségügyi
dolgozok felkészítése, oktatása.
Dr. Németh Csaba emlékeztetett, a fertőző betegségek megelőzésében kollégái két évtizedes tapasztalattal rendelkeznek.
Az influenzajárvány miatt január 23. óta látogatási tilalom van
a kórházban, amelyet mostantól
szervezett külföldre utazását
(osztálykirándulások).
Egyelőre az általános- és középiskolákat, üzleti iskolákat
nem zárják be. A bölcsődék,

FOTÓ: KORMANY.HU

A közgyűlés februári ülésén azt
kérte az önkormányzati fenntartású intézményektől, hogy
kézfertőtlenítő adagolókkal lássák el a vizesblokkokat. A városi bentlakásos idősotthonokban
pedig hétfőtől látogatási tilalmat
rendeltek el. Csak méltányossági kérelemmel, védőfelszerelésben lehet idős embert látogatni.
Ács Rezső szólt arról is, hogy
az operatív törzs felkérte a megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályát, ellenőrizze a
védőfelszerelések és fertőtlenítőeszközök árképzését, mert olyan
információkat hallottak, amelyek
szerint ezeket kétszeres-háromszoros áron árulják. A polgármester közölte, hogy az önkor-

FOTÓ: SZV

Szekszárdon nincs koronavírus-helyzet, a város és a megyei kórház is felkészült arra
az esetre, ha beavatkozásra
lenne szükség a vírus terjedése miatt – mondta hétfői
sajtótájékoztatóján a város
polgármestere, Ács Rezső.

A koronavírus-járvány fokozott terjedése miatt a helyi
operatív törzs szerda délután
azt a végső döntést hozta,
hogy Szekszárdon (is) elmarad a március 15-i megemlékezés. A Babits iskola diákjainak ünnepi műsorát viszont
rögzítik, s azt március 15én, vasárnap 10:00 órakor
a Babits Mihály Kulturális
Központ Facebook oldalán,
valamint egyéb médiafelületeken levetítik. A szervezők
köszönik a megértést!

óvodák fenntartása az önkormányzatok feladata, azok esetleges bezárásól mindenhol saját
hatáskörben dönthetnek.
SZV
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Megelőző- és utóműveletek, hogy a metszés elérje célját

Nem csupán a szőlőben és a gyümölcsösben alkalmazható metszési praktikákat mutatták be a felkért szakemberek, de rámutattak a
gazdák által elkövetett típushibákra is. Utóbbiak olyan helyzeteket
teremhetnek, amelyeket hosszú
évek metszési munákájával sem
lehet helyre tenni. A gazda kényszerpályára kerül, már csak a „kisebbik rosszat” tudja választani...
Ez a megállapítás elsősorban
a gyümölcsösökre érvényes. A
nagy tapasztalattal rendelkező
szakember, Kulcsár László rámutatott ugyanis: a gyümölcsfáknál az első és legfontosabb a
megfelelő lombkorona kialakítása. Ezt sokszor elbagatellizálják a gazdák. Helytelen továbbá,
hogy az őszibaracknál alkalma-

FOTÓK: KISS ALBERT

Március 7-én tartotta szokásos március eleji metszési
bemutatóját a szekszárdi Dicenty Dezső Kertbarát Kör.

zott metszési-ritkítási módszert
majdnem egy az egyben alkalmazzák más gyümölcsöknél is.
Ez a gyakorlat markánsan jelenik
meg Szekszárdon és környékén,
ahol – elsősorban a kiváló termőhely-adottságok miatt – meghatározó az őszibarack a gyümölcsösökben.
A Bikalról érkezett szakember
az idén is amellett érvelt, hogy

„csipegetés” helyett a gazdák
merjenek bátran, határozottan
metszeni. Valójában ilyenkor
tudnának igazándiból termőre
metszeni, ez pedig megköveteli
a fák úgynevezett öreg részeinek
eltávolítását. Hangsúlyozta továbbá, hogy a megfelelő metszés
szükséges, de nem elégséges feltétele a maximálisan elérhető és jó
minőségű termés realizálásának.
„Ezt a lépést követnie kellene
egy gondos hajtásválogatásnak,
aztán termésritkításnak is, amit
már csak kevés (kis)gazda végez
el” – emlékeztetett Kulcsár László. A növényvédelem témakörét
érintve a szakember arra is figyelmeztetett, hogy a lemosó permetezést itt nem lehet elhagyni, mint
azt a szőlő művelése esetében
néha megteszik a gazdák.
Ahogy az elmúlt években, az
idén is ifjabb Márkvárt János

szőlész-borász kezét figyelték a
metszési bemutatón szép számmal megjelent kertbarátköri
tagok, érdeklődők. Sok újat
ebben a témában persze ő sem
tud mondani – már ami a szálak, a kifejlődő rügyek meghagyását illeti. Miután örvendetes
módon sok fiatal is megjelenik
minden évben a rendezvényen,
nem árt az ismert dolgokat
sulykolni. Ráadásul egy olyan
szakember megerősítésével, aki
a korszerű eljárások alkalmazása mellett a múlt ma is érvényes
„igazságait” sem dobja sutba.
Ifjabb Márkvárt János mindjárt egy követendő példának
szánt dicsérettel kezdte bemutatóját. A házigazda Koch György
ugyanis tényleg nem hagyta
magára több mint harminc éves
ültetvényét. „Idővel le kellene
váltani a törzseket. Most is kivágtam azokat a harminc-negyven
éveseket, amelyek a különböző
gombás betegségek hordozói”
– tette hozzá a metszést végző
szakember, és örömmel mutatta
is, hogy a házigazda – nagyon helyesen – alapvetően megtette ezt.
„Sokszor előfordul, hogy kifagy a törzs a földben. A meghagyott új hajtások valamelyike
alkalmas arra, hogy új törzset
neveljen. Legalább tizenöt évenként ezt a műveletet mindenképpen el kell végezni” – érvelt
ifjabb Márkvárt János.  B. Gy.

Fáncsi Balázs az új diákpolgármester
Általános- és középiskolások
az elmúlt csütörtökön megválasztották a diákönkormányzatot, annak vezetőjét
és két helyettesét. A következő időszakban az I. Béla gimnázium 11. osztályos tanulója, Fáncsi Balázs lesz a város
diákpolgármestere.
Az új diákönkormányzat sok
újítást tervez. Szeretnének egy
információs hálózatot létrehozni az iskolák diák-önkormányzatai között, valamint

több internetes fórumon –
esetleg rádióban vagy újságban
– is eljuttatni az információkat
az emberekhez. Programterveikben fesztiválok, hangversenyek, zenekarok nyilvános
bemutatkozásai szerepelnek. A
rendezvények helyszínének a
Babits Mihály Kulturális Központot tartanák a legmegfelelőbbnek.
Mindenképpen megismételnék a tavaly hatalmas sikerrel
megtartott sportág-választót,
de a Csörge tó környezetébe is

életet szeretnének „lehelni”. A
városban pedig olyan helyeket
szeretnének létrehozni, ahol a
fiatalok nyugodt környezetben tudnák eltölteni szabadidejüket.
Az új diákpolgármester elmondta, örülök annak, hogy
ilyen sokan bizalmat szavaztak neki, ugyanakkor izgul is.
„Új és furcsa érzés, hogy most
emberek arra figyelnek, amit
én mondok, de igyekszem a
legtöbbet kihozni magamból
és mindent bele adni ebbe az

egészbe” – fogalmazott Fáncsi
Balázs.
„Balázs olyan ember, aki küzd
az álmaiért minden téren. Tudom azt is, hogy mindig a szívén
viselte a diákok sorsát, és abban
is teljesen biztos vagyok, hogy
tökéletesen helyt fog állni ebben
az új szerepkörben” – mondta
róla iskolatársa, Szél Eliza.
Szekszárd város önkormányzata a márciusi rendes közgyűlésén „iktatja hivatalába” az új
diákpolgármestert.

Forrás: pixeltv.hu
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Állást
ajánlunk
Kötészeti gépkezelő

FELADAT: kötészeti gépek műszaki beállítása,
működtetése, felügyelete

Kötészeti kisegítő

FELADAT: Kötészeti gépek kiszolgálása,
kézi műveletek végzése

Nyomó gépmester

FELADAT: Nyomógépre való betanulás

Gépszerelő

FELADAT: gépek karbantartása, hibaelhárítás

További információ:
Szekszárdi Nyomda Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
Telefon: 74/411–422 (112, 143, 117, 146 mellék)

(05116)
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Közösségépítés: „elégették” a telet a fősővárosiak

A rendezvényt eredetileg az
előző hétvégére tervezték, ám
akkor a várható rossz időjárás
miatt végül elmaradt. Ezúttal viszont már-már tavaszias időben
tartották meg a télűző mulatságot. A kellemes napsütéses időben egymással felszabadultan
társalgó szülők, nagyszülők és
vidáman játszó gyermekek látványa inkább valamiféle piknik,
mint télűző rendezvény hangulatát idézte meg.
Hiába a szép idő, a kiszének
– pontosabban az általa jelképezett télnek – halnia kellett.
Ehhez azonban elsőként szükség volt a gyermekek segítségére, akik serényen hordták a
szalmát, amivel aztán kitömték
a bábot. Miután ezzel megvoltak és saját, kézzel készített kis
bábjaikat is elhelyezték, a főként
óvodás korú gyermekek kézen
fogták egymás és úgy járták kö-

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.
Telefon, fax: 74/411-912

FOTÓK: KISS ALBERT

Az idén is szép számú résztvevővel tartották meg a
Szekszárdi Fősővárosi Kör
által szombaton, a Kápolna
téren megrendezett kiszebábégetést.

rül a bábot, miközben a jól ismert gyermekdal sorait énekelték: jöjjön a tavasz, vesszen a tél.
Ezt követően Szollár Zoltán, a Szekszárdi Fősővárosi
Kör elnöke és Ács Rezső polgármester meggyújtotta a „rút
kiszét”, mely előbb nagy füstöt
árasztott, majd lángba borult és
elégett, s vele együtt jelképesen
a tél is a múlté lett.
Szollár Zoltán elmondta, a hagyományőrzés mellett a rendezvény fő célja a közösségépítés.
Ahogy az elnök fogalmazott,

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
HELYE:

Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.
RENDELÉSI IDŐ:

kedd 15:30 órától

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

BEJELENTKEZÉS:

06–20/443–7603

(05108)

(05106)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Dr. Pere Tímea

www.anhurtemetkezes.hu

a hétköznapokon az emberek
sietnek, és nincs alkalmuk egymással szót váltani. Mint mondta, sokszor még a környéken
lakók is csak „derékig ismerik
egymást”, hiszen főként autóban
ülve látják, üdvözlik a másikat.
Az immáron ötödik alkalommal megtartott kiszebábégetést
is azért szervezik meg évről
évre, hogy a városrész lakóinak
és az ide látogatóknak legyen
alkalmuk egymást megismerni.
Az érdeklődőknek zsíroskenyérrel, forralt borral és teával is
kedveskedtek, ezekért legfeljebb
adományt fogadtak el.
A forralt borhoz való alapanyagot a környékbeliek adták
össze. Végül minden bizonnyal
ez lett a közelben és távolban
fellelhető legtöbb borból álló
cuvée, ugyanis a mintegy 80
liter forralt bor elkészítéséhez
szükséges bort több mint tíz
termelő adta össze.
Szollár Zoltán szerint idén a
szokásosnál később, egy kicsit
kellemesebb időjárásban akarták megtartani a rendezvényt,
ám a jövőben visszatérnek a feb-

Telefon:
+36–30/2888–458

(05110)

ruár végi időponthoz, hogy még
a farsangi időszakban gondoskodjanak a tél elűzéséről. Megemlítette, hogy a kör az idén is
csatlakozik a város által minden
évben meghirdetendő tavaszi
szemétszedéshez, május elsején
pedig majálist tartanak tagjaik
részére a Bati-kereszt kilátónál.
Ács Rezső polgármester erős,
aktív civil szerveződésnek nevezte a Szekszárdi Fősővárosi
Kört, mely nem csak a kiszebábégetést tartja meg minden
évben, de búcsút is szervez a
Kápolna téren. Mint mondta,
a rendezvényeiken rendszeresen több százan vesznek részt,

ami mutatja, hogy szükség van
a közösségépítő programokra.
A polgármester szerint fontosak azok az értékek, melyek
egy-egy ilyen hagyományőrző
rendezvényen megjelennek és
melyek így továbbadásra kerülnek a következő generáció
számára. A gyermekek valódi
közösségi élményt élhetnek át,
mindezeknek hála pedig talán
felnőttként is jobban kötődnek
majd szűkebb környezetükhöz,
Szekszárdhoz. 
S. V.
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Igen enyhe volt a tél Szekszárdon
A szokásosnál melegebb téli
időjárás következményeként viszont a megszokottnál minden
bizonnyal több kártevő vészelte át a telet. Ezért aztán a szőlő esetében biztosan többször
kell majd védekezni a kártevők
ellen, de a szántóföldi növénykultúrák esetében is több védekezésre lehet szükség.
S. V.

A decemberi, a januári és a
februári középhőmérséklet is
magasabb volt az átlagnál – tájékoztatott Kővári László agrármérnök, kamarai alelnök, aki
1981 óta gyűjti az időjárással
kapcsolatos adatokat a megyeszékhelyen. Hozzátette, az év
első hónapjában Szekszárdon
a nagy átlag alapján jellemzően
21 fagyos nap szokott lenni, míg
az idén 28 ilyen nap volt januárban.
A január egyébként hűvösebb
lett volna az átlagnál, ám hónap
vége felé érkezett egy melegfront, így a havi középhőmérséklet valamivel magasabb lett
az ilyenkor szokásosnál. Mindebből az is kiolvasható, hogy a
január a hőmérsékletek tekintetében hullámzóan szélsőséges
volt.
A nagy átlagtól a február tért
el a leginkább, ugyanis ebben
a hónapban – Kővári László
adatai alapján – a havi átlagos
középhőmérséklet 2,4 fok, míg

FOTÓK: KADARKA.NET

Az „idei” volt a harmadik legenyhébb tél az elmúlt 40 évet
tekintve Szekszárdon.

az idén közel 7 fok volt a havi
középhőmérséklet Szekszárdon. Ennél csak kétszer, 1998ban és 1990-ben volt melegebb
a február az elmúlt 40 évben a
városban. A legmelegebb 1990ben volt az év második hónapja,
akkor 7,5 fok volt a havi középhőmérséklet.
Januárban összesen tíz olyan
nap volt, amikor egyszer sem
emelkedett a hőmérséklet 0
fok fölé, -10 foknál pedig egyszer sem volt hidegebb. Kővári
László azt is megosztotta, hogy
az elmúlt és a 2018/2019-es tél

középhőmérséklete szinte teljesen megegyezett.
Ám míg a korábbi tél száraz, addig a most mögöttünk
hagyott az átlagnál összességében csapadékosabb volt. Azzal
együtt is, hogy januárban az
ilyenkor szokásosnál kevesebb
csapadék hullott. Februárban
például a szokásos átlagos 40
milliméter helyett 50 milliméter csapadék esett Szekszárdon.
Mivel az ősz is csapadékos volt,
ezért aztán a talajban elegendő
víz található, ami jó hír a gazdáknak.

A középhőmérséklet emelkedése tendenciaszerű
Az elmúlt 40 évben, amióta
Kővári László gyűjti az adatokat, Szekszárdon átlagban
egy fokkal nőtt az éves középhőmérséklet a négy évtizeddel
ezelőttihez mérten. Ráadásul
2007 óta minden évben legalább 1 fokkal magasabb volt
az éves középhőmérséklet,
mely 12,2 fokra emelkedett
Szekszárdon – tudtuk meg.
Kővári László azt is elmondta, hogy tavaly augusztus óta
a télig bezárólag minden hónap középhőmérséklete átlagosan két fokkal haladta meg
a nagy átlagot.

Nők: angyalok, vagy ördögök? Negyven éve foglakozik a kérdéssel Tamási
Erzsébet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos
főmunkatársa március 8-án
a Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskörben „járta
körbe” a témát.
Tamási Erzsébet a női lélek titokzatos, ám nagyon is logikus
vívódásairól ejtett szót. Kiemelte például, a családon belüli erőszak 30 százalékát nők követik
el férfiak ellen. A konfliktusnak
forrása lehet például a gyereknevelés, vagy a férfi munkahelyének elvesztése.
Az előadó arra a negatív tényre is felhívta a figyelmet, hogy
manapság a 24–25 évesek – köz-

FOTÓ: KISS ALBERT

Tamási: „A mai fiatal nők túlságosan önállóak”

tük a hölgyek is – szellemi, érzelmi szintje a 13–14 évesekével
megegyező. Bezárkóznak az internet világába, fogalmazni nem
tudnak, a verseket pedig hírből
sem ismerik. Ennek oka, hogy
szüleik „mást akartak nevelni
belőlük”. Az idősebb generáció-

val ugyanis már jóval korábban
megtanítottak alapvető dolgokat, hogy felkészülten lépjenek
a felnőttkorba. A „mamahotel”,
a napjainkban oly divatos „önmegvalósítás” azonban a nőknél
akár 45 éves korig is kitolhatja
az anyaságot, a biológiát azon-

ban nem lehet „megerőszakolni” – fogalmazott az előadó.
Tamási Erzsébet megállapítása szerint a fiatal nők ma
túlságosan önállóak. A rájuk
erőltetett szerepkényszerben
ugyanazt csinálnák, amit a
férfiak. Arra nevelik őket, legyen pénzük, ne szoruljanak
senkire. A szakember hangsúlyozta, a nők a karrier miatt a
fővárosban vannak többségben,
a férfiak vidéken, így sokan nehezen találnak párra.
Úgy látja, egy kapcsolatban a
szeretet a kulcsa mindennek. Az
előadó reményének adott hangot, hogy a jövőben a nők előbb
szülnek, aztán építenek karriert. Ez utóbbi lenne ugyanis a
biológiával nem szembe menő
„trend”… 
Gy. L.

7

2020. március 15.

Bíró László püspök díja

Soltész hozzátette, Bíró
László sokat tett Esterházy János újratemetéséért – beszédet
is mondott 2017-ben Alsóbodokon – és a boldoggá avatási
eljárás elindításáért. Az államtitkár méltatta, hogy a püspök
mindent megtesz a családokért, mindig fontos volt számára a házasság szentsége.
Kiemelte, mindenkihez szelíden, „szerető gyengédséggel
fordul”, és ebben a szellemben
segíti a honvédség lelki megújulását is.
Bíró László betegsége miatt
nem tudott részt venni az ünnepségen.
MTI

Márta néni Pakson született,
szegény családba, ezért korán
megtanulta értékelni, ami van.
Az 1956-os árvíz és forradalom
már Sióagárdon érte családjával,
Szekszárdra 1963-ban költöztek.
Telefonközpontosként dolgozott, közben erőn felül segítette
egyetemet végzett lányait, Gabriellát és Mártát, akikből kiváló
biológus, illetve vegyész vált.
„Nekem mindig a más dolga
volt az első” – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Márta
néni, akinek szociális érzékenysége példaértékű. Fáradhatatlanul gyűjtötte az adományokat,
idős, rászoruló embereket segített. Szerepet vállalt a hajléktalanok ellátásában, nagycsaládosokat juttatott adományokhoz, a
megye 10 cigány önkormányzatán keresztül sok-sok családdal
került kapcsolatba.
Másfél évtizeden át vitt csomagot ünnepekkor a börtönbe,
együtt imádkozott idősotthonok

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság
Esterházy-díjjal tüntette ki
Bíró László katolikus tábori püspököt a Parlamentben
megtartott ünnepségen. Az
elismerést 1991 óta évente adják át olyan embereknek, akik
a felvidéki magyar közösség
szolgálatában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, illetve sokat tettek a mártír sorsú
politikus szellemi örökségének
megőrzéséért és megismertetéséért.
Soltész Miklós egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkár Bíró Lászlóról elmondta,
1950-ben született Szekszárdon, 1974-ben szentelték pappá. II. János Pál pápa 1994-ben
nevezte ki kalocsa-kecskeméti
segédpüspökké, püspökszentelése 1994 májusában volt. A
budapesti Központi Papnevelő Intézetban 1994-től rektor,
2009-től tábori püspök.

A közelmúltban ünnepelte
86. születésnapját Fritz Andrásné, a Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportjának Közjóért-díjas alapító
tagja.

FOTÓ: SZV

Esterházy János mártír sorsú
politikus emlékére alapított
díjjal ismerték el a szekszárdi
származású Bíró László tábori
püspököt.

Akinek a más dolga az első

lakóival, látogatta a kórházban
magukra maradt betegeket. Alapító tagja volt 1992-ben a Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
Csoportjának, amelynek férje
2009-es haláláig volt aktív tagja.
Önzetlen munkáját 2000-ben
Közjóért díjjal ismerte el a város.
Fritz Andrásné – akinek
nagylelkű felajánlásának köszönhetően sikerült felújítani
2012-ben a Remete kápolna
kertjének egyik stációját – elmondta: a boldogság titka, hogy
örömünket mások örömében
találjuk meg.
Boldog születésnapot, Márta
néni!
- fl -

Különdíjas ifjú zongorista

A törökszentmiklósi versenyen
38 zeneiskola 84 tanulója mérte
össze tudását öt korcsoportban,
alapfokon – a korhatár 15 év
volt. A szekszárdi Liszt Ferenc
Zeneiskola diákja, Chang Qin
egyedül képviselte Tolna megyét
a rangos megméretésen, amelyre szomszédos országokból is
érkeztek tehetséges fiatalok.
A kétnapos rendezvényen
négy neves művésztanár értékelte a produkciókat. A legnépesebb, I. korcsoportban indult

Chang Qin – akinek felkészítő
tanára Erősné Máté Éva – produkcióját különdíjjal jutalmazta
a zsűri.
SZV

FOTÓ: WMMM

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

A Szekszárdi Garay János
Általános Iskola Liszt Ferenc
Zeneiskolájának egy növendéke vett részt a VII. Nemzetközi Zongorafesztiválon.

„Ragyogj!” címmel adott nőkről – de nem csak nőknek – szóló
verses-zenés irodalmi műsort a megyeháza dísztermében, március
5-én a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének Prózaköre
(felkészítő Bágyi Zsuzsanna). A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és
a Tolna Megyei Kormányhivatal közös programsorozata, a Vármegyeházi Esték legutóbbi alkalmán Boros Tiborné, Deméné Nyiresi
Margit, Lovászné Vitai Zsuzsi, Bársony Mária, Straubinger Antalné
és Szőcs Árpádné mellett gitáron közreműködött Kovács Gábor.
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Párizsban nyert a Tivald

Aranyéremmel ismerték el az
Eszterbauer Borászat 2017-es
évjáratú „Tivald” cabernet sauvignon borát. A pincészet
emellett ezüstérmet nyert
szintén 2017-es „Eszterbauer Frankos” nevű
kékfrankosával. Ugyancsak ezüstérmet szerzett a Bodri Pincészet a
2017-es évjáratú „Gurovica” kékfrankos válogatásával. A világ egyik legrangosabb borversenyén
3500 mintát értékelt 130
szakértő.

Tizenegy arany

A XIX. Országos Syngenta Borversenyen 555 bor mérettette
meg magát Zalától Tokajig. A

Szekszárdi Borvidékről nyolc
pincészet összesen tizenegy
aranyérmet nyert. Közülük a
legeredményesebb a Schieber
Pincészet lett, mely három aranyat gyűjtött be.
Az aranyérmes szekszárdi
borok: Eszterbauer Borászat
– „Mesterünk” cuvée 2017;
Fritz Borház – Szekszárdi
Bikavér 2017; Lics Pincészet – Cabernet Franc
2017; Mészáros Borház Kft. – Ohmerops
Cuvée 2017; Prantner
Pince – Cabernet franc
2017; Prantner Pince
– Bikavér 2018; Schieber Pincészet – Tabu
Merlot 2017; Schieber
Pincészet – L’Aura Cuvée
2018, Schieber Pincészet
– Solutio 2017; Twickel Szőlőbirtok – Gróf Zichy Szekszárdi
Bikavér 2013; Vesztergombi
Pincészet – Vintage 2017.

Forrás: kadarka.net
FOTÓ: ESZTERBAUER BORÁSZAT

Két szekszárdi pincészet ös�szesen három érmet szerzett
az idén 26. alkalommal megtartott párizsi Vinalies Internationales borversenyen.

Kékbe öltöztek

FOTÓ: KISS ALBERT

A március az egészségügyben a vastagbélrák elleni küzdelem hónapja. Színe a kék,
szimbóluma a kék csillag,
amely a vastagbélrák miatt
elvesztett betegek emlékét
és a gyógyulás reményét egyaránt szimbolizálja.
A vastagbélrák elleni küzdelem
iránti elkötelezettségük kifejezésére az I. Belgyógyászati
Osztály (Gasztroenterológia)
orvosszakmai vezetője, dr. Kovalcsik Zsolt kezdeményezésére

a megyei kórház is csatlakozott
az országos felhívásához, így
dolgozói is kékbe öltöztek március 6-án, hogy ráirányítsák a
lakosság figyelmét a betegség
megelőzésének lehetőségére és
a vastagbélrák szűrővizsgálat
fontosságára.
A cél ugyanis nem csak a
tünetmentes, korai stádiumú
daganatok felismerése, nagyon
fontos a megelőző állapotok
(polypok) eltávolítása, és ezzel
a vastagbélrák kialakulásának
megelőzése is. SZV

Keresünk szekszárdi munkavégzésre
25 év alatti, építőiparban jártas
• szakembereket,
• valamint építőipari segédmunkásokat,

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

kiemelt bérezéssel.
(05109)

Jelentkezni a gyorsszerviz77@gmail.com e-mail
címre küldött önéletrajzzal lehet.
Érdeklődni a 06–30/268–0777 telefonszámon.
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Baka-kötet újrakiadásban, évfordulós rendezvények
sok művében él ezzel a sajátos,
én-megsokszorozó technikával,
gondoljunk csak a Yorick-, Dózsa-, Liszt-, Vörösmarty- vagy
Háry-versekre.

– A tavalyi esztendő a háttérmunkák idejét jelentette?
– Az előzőhöz képest „halkabb” év volt a 2019-es, de nem
maradtunk rendezvény nélkül.
Megszervezhettünk egy igen
sikeres konferenciát, melynek
középpontjában Baka István
jelentős műfordítói munkássága állt – az életműsorozatban
három kötetnyi anyag jelent
meg fordításaiból. Kiváló előadókat sikerült megnyernünk a
tanácskozásnak, melynek anyagát szeretnénk rövidesen az érdeklődők – elsősorban kutatók,
diákok – számára hozzáférhetővé tenni. Az év utolsó napjaiban
pedig világot látott a „Farkasok
órája” változatlan újrakiadása.
– Mi adta az ötletet a kötet ismételt megjelentetéséhez?

– Az eredeti mű kiadása is a
költő szülővárosához kötődik,
hiszen még életében, 1992-ben
a Tolna Megyei Könyvtár és
Szekszárd Város Önkormányzata közösen jelentette meg a
kötet. A mű fontos szerepet tölt
be az életműben, hiszen itt jelenik meg először a teljes anyagban az érett, jellegzetes Baka
István-i hang, és mások mellett
itt olvashatók azok a versek,
amelyek a rendszerváltozásra,
annak ellentmondásosságára is
reflektálnak. A kötet, bár forgalomba került, mára a könyvtárakon kívül nemigen hozzáférhető, antikváriumban is csak az
előjegyeztethető művek között
találjuk. Egy tavalyi pályázat
révén aztán – a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával
– lehetővé vált, hogy ismét megjelentessük, változatlan formában. A kiadás célközönségének
a fiatal korosztályt tekintjük, hiszen az alapítvány egyik fő célja

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

FOTÓ: WMMM

Az elmúlt év csendesebb időszak volt az alapítvány életében,
de tavaly sem tétlenkedtek: konferenciát szerveztek, valamint
ismét kiadták a költő „Farkasok
órája” című kötetét. Erről és
az idei tervekről beszélgettünk
Orbán Györggyel, a kuratórium
elnökével.

FOTÓ: SZV

A 70 éve született Baka Istvánra emlékező, 2018-as esztendő számos rendezvényt
hozott országszerte, így városunkban is. A Baka István
Alapítvány Szekszárdra „költözésével” egy időben több
alkalom is teremtődött a Baka-emlékezet kiszélesítésére.

e nemzedék avatott megismertetése Baka művészetével.
– Kik vettek részt a kötet létrehozatalában?
– Elsősorban a kuratórium
tagjai – itt kiemelném Baka
Istvánné végtelenül pontos lektori-korrektori munkáját –, de
segítségünkre volt az eredeti mű
szerkesztője, Gacsályi József, és
igen jól tudtunk együttműködni
a szekszárdi Nyomdai Ötletek
Kft.-vel is.
– Idén 25 éve hunyt el a költő. Ez
alkalomból is terveznek a város
szülöttére emlékező, irodalmát
feltáró alkalmakat?
– Igen. Ezek egyike az a közeljövőben meghirdetendő versíró
pályázat, melyen szerepversek
megalkotására buzdítjuk a Kárpát-medencében élő, irodalom iránt fogékony fiatalokat.
A sajátos verstípus választását
Baka irodalma indukálja: igen

– Két éve volt utoljára versmondó verseny, így – az eddigi „ritmus” alapján – feltételezhető,
hogy ismét pódiumra szólítják
az előadókat.
– Így is lesz, október végre,
november elejére tervezzük a
Kárpát-medencei Baka István
vers-, énekelt vers- és prózamondó-találkozót és versenyt.
A célunk ez alkalommal is a találkozó, az eszmecsere, a szakmai töltekezés hangsúlyozása.
Meggyőződésem, hogy az ilyen
alkalmak sok segítséget nyújthatnak a pódiumra lépőknek
művészetük finomítására, egyszersmind a bakai univerzumban való elmélyülésre.
– Egy másik jubileum: egy évtizede indult útjára a nyári Baka-tábor…
– Valóban, tíz évvel ezelőtt
Baka Istvánné hallatlan, energiát és anyagiakat nem kímélő
szervezőmunkájának köszönhetően teremtődött meg az
első Baka István versművészeti,
drámajáték, újságíró- és illusztrátorképző tábor Szálkán, mely
a hajdani Kincskereső-táborok
mintájára, és annak célkitűzésével szerveződött. A szegedi
és szekszárdi felső tagozatosok
számára rendezett egyhetes
művészeti műhely évekig működött évente váltakozva szegedi és szálkai helyszínnel. A
hajdani versíró, drámajátékos
és egyéb területeken szárnyaikat próbálgató gyerekek ma már
felnőttek, többségük felsőfokú
tanulmányait végzi. Elsősorban
számukra, de az érdeklődők
figyelmére is számítva szervezzük azt a találkozót és kiállítást,
melynek tervezett helyszíne a
költő nevét viselő általános iskola. Itt a tárlat és hozzá kötődő program együtt tekint majd
vissza az emlékezetes, hajdani
nyári együttlétekre. 
SZV
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Elmarad
a vásár!
SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
értesíti a tisztelt lakosságot, hogy
a március 22-re meghirdetett
Szekszárdi Vásár (országos
állat-, kirakodó- és autóvásár)
a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel ELMARAD!
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tájékoztatja továbbá a
lakosságot, hogy az „alapellátást biztosító” szekszárdi piac
továbbra is a szokott helyen és
időben várja a vásárlókat.
Köszönjük megértésüket!

Zöldjáratok
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósága tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy az önkormányzat – az Alisca Terra Nonprofit Kft. közreműködésével
– az eredetileg meghirdetetthez
képest 2020-ban is további járatokat biztosít a lakossági zöldhulladék rendszeres begyűjtése
érdekében. Az elsőt március 21én, szombaton indítja.
A begyűjtés mellett az önkormányzat biológiailag lebomló
zöld zsákokat is rendelkezésre
bocsát, a szállítási hónapokhoz
igazodóan 5 db/hó/ingatlan
mennyiségben. A zsákokat az
Alisca Terra NKft.-től lehet átvenni tárgyhónap 10. napjáig,
az átvétel pontos helyszínéről a
74/528–850-es telefonszámon
szükséges érdeklődni.
Kérjük a lakosságot, hogy a
közterület rendjének és tisztaságának védelme érdekében az
összegyűjtött zöld hulladékot
legkorábban a szállítást megelőző napon legyenek szívesek
kihelyezni – kötegelve vagy
zöld zsákban – az ingatlanuk elé
olyan helyre, ahol az nem akadályozza sem a gyalogos, sem a
gépjármű forgalmat. SZV

Március 8-ai rejtvényünk megfejtése: A bátor szabócska, Grimm fivérek.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Zakné Takács Gabriella. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését március 26-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Szlalomozás közben...
„Szemem állandóan az Úrra
néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.

(25. zsoltár 15.)
A motorvezetés tanulása során az egyik legmakacsabb
hibám a bóják közötti szlalomozás közben került elő.
Mindig nekimentem az akadályoknak. Amikor szinte már
menetrendszerűen vertem le
a kikerülendő pontokat, oktatóm egyszer odahívott maga
mellé, és egy igen emlékezetes
leckét adott. Azt mondta: „a

baj az, hogy te azt nézed állandóan, amitől félsz, amit el
akarsz kerülni. Nézd azt, ahová el akarsz jutni, és akkor a
tested majd arra vezeti a motort, amerre a szemed figyel.”
Megdöbbentő, de tényleg így
működik!
Azt hiszem azt az ősi hibát
követtem el, amit a szellemi,
hitbéli úton járva is – keresztény őseinkkel és testvéreinkkel együtt – gyakran elkövetek: leveszem a tekintetem a
célról és a körülményeket, az
akadályokat vizslatom.

Olyan kijózanítóan egyszerű Dávid ősi mondata, ami
hitvallás, de talán szüntelen biztatás is önmagának és
mindannyiunknak: „Szemem
állandóan az Úrra néz...” Ha
rajta tartom a szemem, az életem is jó irányba tud fordulni. Ő a biztos cél, ő a forrás,
ő helyes irány, az erő. Ő a remény, a józanság. Ő a szeretet,
az igazság. Ugyan mi mást is
akarnék nézni!



Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész
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Kupa-ezüsttel hangolt a rájátszásra a KSC Szekszárd
Eredmény. Női Magyar Kupa,
döntő: Sopron Basket – Atomerőmű KSC Szekszárd 54–42
(20–13, 8–11, 16–14, 10–4).
Pécs, 1800 néző. KSC: Studer Á.
6/6, Dojkic 2, Marshall 7, McCall
6, Ruzicsková 6. Csere: KRNJICS
12, Bálint 3/3, Theodoreán. Edző:
Djokics Zseljko. A Sopron legjobb dobói: Crvendakics 13/3, January 11/9, Brooks 9/3, Dupree 9.

amelyben Marshall 21, McCall
17 pontot szerzett – a szünet
után sem lassított, így végül
fölényes győzelemmel (86–59)
jutott a fináléba.
Pécs közelsége miatt a KSC
mindhárom mérkőzésén „hazai
hangulatot” teremtettek a szekszárdi drukkerek a Lauber Dezső
sportcsarnokban. Szombaton
mintegy ezer kék-fehér szurkoló
teremtette hangorkánban kezdődött a Magyar Kupa döntője,
melyben a Sopron Basket re-

Éremhalmozó szeniorok
Tizennégy aranyérmet szereztek a Szenior AC Szekszárd
sportolói a szenior atléták fedett pályás országos bajnokságán.
A fővárosi BOK-csarnokban
március 6-án megtartott viadalon a megyeszékhely szenior
atlétái – messze felül múlva a
tavalyi hat bajnoki címet – 14
arany-, 8 ezüst- és 4 bronzérem mellett további értékes
helyezésekkel gazdagodtak. Az
országos bajnoki címet szerzett
sportolók közül Balogh István,
Melegh Imre és Honti József is
duplázni tudott.

Eredmények:

60 m, férfiak: 1. Balogh István
(M70) és Melegh Imre (M75),
3. Lóki Ferenc (M75). Nők: 2.
Sörösné Bogos Anikó (W50).
60 m gát, férfiak: 1. Honti
József (M70). 200 m, férfiak:
2. Balogh I. (M70), 4. Szege-

di Gábor (M50), 7. dr. Péntek
Imre (M65). 400 m, férfiak: 4.
Szegedi (M50). Nők: 3. Sörösné
(W50). 800 m, férfiak: 7. Szegedi (M50). Nők: 2. Sima Éva
(W55). 1500 m, férfiak: 2. dr.
Soós László (M75), 3. Szegedi (M50). Nők: 1. Cser Katalin (W50). 3000 m, férfiak: 1.
Reisch József (M65), 2. dr. Soós
(M75), 5. Szegedi (M50). Nők:
1. Sima Éva (W55).
Magasugrás, férfiak: 2. Varga
Sándor (M55) és Honti (M70),
3. Szegedi (M50). Távolugrás,
férfiak: 1. Balogh (M70) és Melegh (M75). Nők: 1. Sörösné
Bogos Anikó (W50). Hármasugrás, férfiak: 1. Honti (M70).
Súlylökés, férfiak: 1. Halász József (M70), 2. Kasziba
Szilveszter (M55), 7. dr. Péntek (M60). Nők: 1. Götz Katalin (W55), László Zsuzsanna
(W65) és Oláh Annamária
(W75), 4. Módosné Cserjési
Mária (W65).
SZV

pülőrajtot vett (11–2). Mindkét
gárda a védekezésre helyezte a
hangsúlyt, alig-alig akadt tiszta dobóhelyzet. Sajnos, ezekből
inkább a zöld-sárgák találtak
be. A Sopron kétszer is ellépett,
a KSC nagyot küzdve kétszer is
felzárkózott (27. perc: 34–33). A
címvédő azonban megint újítani
tudott, s erre már nem volt válaszuk az ezúttal gyengén dobó,
a hajrára elfáradó atomosoknak,
akik 2019 után ismét ezüstérmesek lettek a Magyar Kupában.

Zártkapus mérkőzések

A KSC Szekszárd jövő szerdán, március 18-án, hazai pályán
kezdi meg a rájátszást a ZTE
NKK vagy a TFSE-MTK ellen (e
hétvégén, az alapszakasz utolsó
fordulójában dől el a sorrend). A
két győzelemig tartó párharc második felvonását március 21-én, a
harmadikat pedig (ha szükség lesz
rá) 24-én rendezik. A találkozók
a szövetség döntése – illetve a
koronavírus miatt elrendelt vészhelyzet – értelmében zárt kapuk
mögött zajlanak. 
SZV

Országos döntős tornászok
A PTE Gyakorló Általános
Iskola megyei diákolimpiai
bajnok tornászai a budapesti országos elődöntőn
szerepeltek a közelmúltban.
A II. korcsoportos fiú csapat
(2009–2010) az iskola történetének legszebb eredményét
érte el, miután Fülöp György,
Beke Csongor, Balogh Zalán,
Fekete Levente, Ódor Bence és
Joósz Ákos szép gyakorlatokat
bemutatva a harmadik helyen
zárt (képünkön). Az egyéni
összetettben Fülöp is országos
döntős: mindössze öt századdal csúszott le az első helyről.
A Sikora Marcell, Varga
András, Molnár Taksonyi
Kende, Szalai Bence, Szita Patrik összeállítású, I. korcsoportos (2011–2012) csapat hajszállal marad le a továbbjutást
érő hatodik helyről, egyéniben
viszont Sikora és Varga is kvalifikálta magát az országos fi-

náléba. A III–IV. korcsoportos
(2005–2008) csapatból (Szelei
Márk, Smit Gergő, Őri József,
Beke Soma, Schmeiszer Patrik)
Szelei egyéni 7. helyezésével
ugyancsak döntős.
Köszönet a felkészítő tanároknak, edzőknek: Péter
Györgyinek, Szabó Zsoltnak
és Völgyi Juditnak.
SZV

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

A negyeddöntőben az NKE
Csata gárdája várt Djokics
Zseljko vezetőedző tanítványaira, akik a találkozó első felében
visszafogottan játszottak. A harmadik negyedben aztán az egyaránt 18 pontig jutó Dojkics és
Ruzicsková vezérelte szekszárdiak állva hagyták ellenfelüket,
s végül 85–65-ös sikert aratva
jutottak a négy közé.
Az elődöntőben a ZTE NKK
ellen léptek pályára Studerék,
akik ezúttal is tompán kezdtek.
A második negyedben aztán
„odatették” magukat az atomosok, és a játék minden elemében
ellenfelük fölé nőve 30–9-re
nyerték a játékrészt. A KSC –

FOTÓ: MKOSZ

Egymást követő harmadik
évben jutott a Magyar Kupa
döntőjébe az Atomerőmű
KSC Szekszárd női kosárlabda
csapata, amelyet a sorozat pécsi fináléjában csak a címvédő Sopron tudott megállítani.
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AGÓRA MOZI
Március 15., vasárnap
10:30 | S arkvidéki akció
(matinévetítés)
15:00 | E
 lőre
17:00 | Mint egy főnök
19:30 | Talpig fegyverben

2020. március 15.

Március 16., hétfő
– március 18., szerda
15:00 | E
 lőre
17:00 | M
 int egy főnök
19:30 | Talpig fegyverben
Március 19., csütörtök
– március 21 ., szombat
15:00 | L
 assie hazatér
17:00 | E
 mma
19:30 | Bloodshot

A Babits Mihály Kulturális Központ
közleménye
Kedves Közönségünk!

visszaváltásával kapcsolatban
egyelőre ne keressék jegypénztárunkat telefonon, vagy személyesen, hiszen ennél bővebb
információt egyelőre kollégáink
sem tudnak adni.
Valamennyi előadásunkat
pótolni fogjuk, az esetleges
jegyvisszaváltásokról partnereinkkel folyamatosan tárgyalunk. Kérjük, figyeljék
honlapunkat és kövessenek
bennünket közösségi oldalainkon! Bízunk benne, hogy a fenti
intézkedéssel hozzájárulhatunk
a jelenlegi helyzet súlyosbodásának elkerüléséhez.
Megértésüket és türelmüket
köszönjük!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Kormány döntése alapján – a
nyilvános rendezvényeket érintő
tiltásnak megfelelően – előadásaink, programjaink meghatározatlan ideig, de 2020. március
31-ig biztosan elmaradnak. Mai
álláspontunk szerint a korlátozás a mozi vetítéseket egyelőre
nem érinti.
A következő két hétben 293
esemény valósult volna meg a
kulturális központban, ennek
átszervezése, újratárgyalása és a
helyzet kezelése nagy feladatot
és felelősséget ró ránk.
Kérjük, hogy a kialakult helyzet miatt, a megvásárolt jegyek

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgató-

ság, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Zöldfelület-karbantartó
csoportjába zöldfelület-karbantartó munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon, a
Polgármesteri Hivatal/Felhívások,
aktualitások menüpontban tekinthető meg.

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

március 16-tól március 20-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 15.
(vasárnap)

derült | szeles nap
max. 9o , min. 1o
gyengén felhős | szeles nap
max. 13o , min. -1o

Március 17.
(kedd)

közepesen felhős
max. 15o , min. 1o

Március 18.
(szerda)

gyengén felhős
max. 16o , min. 2o

Március 19.
(csütörtök)

gyengén felhős
max. 17o , min. 4o

Március 20.
(péntek)

zápor
max. 11o , min. 3o

Március 21.
(szombat)

zápor
max. 10o , min. 3o

Forrás: idokep.hu/szekszard

„A”
1250 Ft

Március 16.

Március 17.

Március 18.

Március 19.

Március 20.

Tavaszi
sertésraguleves

Marhahúsleves
cérnametélttel

Májgaluskaleves

Zöldségleves

Tejfölös
burgonyaleves

Rakott
karfiol

Kemencés
csirkecomb
hagymás-tört
burgonya,
savanyúság

Lecsós
csirkemáj,
párolt rizs

Májgaluskaleves

Zöldségleves

Tejfölös
burgonyaleves

Country
karaj,
tejszínes
burgonyapüré

Debreceni
sertésragu,
párolt rizs

Füstölt sajttal
töltött sertésborda, olívás
tésztasaláta

Vaníliás
Főtt marhahús
tejberizs,
paradicsomerdei gyümölcs
mártás, sós
öntet
burgonya
Tavaszi
sertésraguleves

„B”
1250 Ft

Marhahúsleves
cérnametélttel

Mézes-chilis
Csirkecsíkok
sült oldalas,
stroganoff
fűszeres parázs- módra, párolt
bulgur
burgonya

Napi
ajánlat
1150 Ft

Rántott
sertésborda,
steak
burgonya,
savanyúság

Rántott
sertésborda,
steak
burgonya,
savanyúság

Rántott
sertésborda,
steak
burgonya,
savanyúság

Rántott
sertésborda,
steak
burgonya,
savanyúság

Rántott
sertésborda,
steak
burgonya,
savanyúság

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Mozzarelláspesztós
csirkesaláta

Mozzarelláspesztós
csirkesaláta

Mozzarelláspesztós
csirkesaláta

Mozzarelláspesztós
csirkesaláta

Mozzarelláspesztós
csirkesaláta

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(05112)

Március 16.
(hétfő)

MENÜ
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később közöljük.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló (Béla király tér 8.).
DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 óráig, Polgármesteri Hivatal (Béla király tér 8.).
GYURKOVICS JÁNOS alpolgármester 3. vk.
A hónap harmadik szerdáján, 17:00 – 18:00
óráig, I. Béla Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).
GRÉCZY-FÉLEGYHÁZI GYÖNGYVÉR
képviselő 1. vk.
A hónap első keddjén, 16:00 – 17:00 óráig,
Garay János Általános Iskola (Zrínyi u. 72.).
CSÖTÖNYI LÁSZLÓ képviselő 2. vk.
A hónap első péntekje 16:00 – 17:00 óráig,
160 lakásos alatti iroda (Kölcsey ltp. 1.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselő 4. vk.
A hónap második keddjén 16:00 – 17:00
óráig, Babits Mihály Általános Iskola
(Kadarka u. 17.).
ILLÉS TAMÁS képviselő 5. vk.
2020. április 15. (szerda) 17:00 – 18:00 óráig, Baka István Általános Iskola, 5-ös terem
(Béri Balogh Á. u. 89.).

GULYÁS RÓBERT képviselő 9. vk.
A hónap első szerdája 17:30 – 18:30 óráig,
Baka István Általános Iskola, földszint (Béri
Balogh Á. u. 89.).
MÁTÉ PÉTER képviselő 10. vk.
A hónap harmadik hétfője 17:00 – 18:00 óráig, Baka István Általános Iskola (Béri Balogh
Á. u. 89.).

MURVAI ÁRPÁD képviselő 6. vk.
A hónap első keddjén 17:00 – 18:00 óráig
Iparkamara, I. emelet 102-es iroda (Arany
J. utca 23–25.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 óráig, Babits Mihály Általános Iskola (Kadarka u. 17.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő 7. vk.
A hónap első szerdáján 17:00 – 18:00 óráig,
Civil Pont (Bajcsy-Zsilinszky u. 1.).

BOMBA GÁBOR képviselő
2020. március 25. (szerda) 16:30 – 17:30
óráig, Garay ÉlményPince (Garay tér 19.).

FARAGÓ ZSOLT képviselő 8. vk.
A hónap első szerdája 18:00 – 20:00 óráig.
VIII. választókerületi iroda (Vasvári utca 1.)

ZAJÁK RITA képviselő
A hónap első szerdája 16:30 – 17:30 órától,
Garay János Általános Iskola (Zrínyi u. 72.)

A Szekszárdi Baka István Általános Iskolában 2020. március 5-én rendezte meg három
évtizedes hagyományra vis�szatekintő természettudományos versenyét a város és
városkörnyék iskoláinak részvételével.
Az idei vetélkedés kiemelt témaköre Szekszárd városa volt.
A bevezető rejtvény és az informatika is ezt a témát ölelte fel és
épített a tanulók e témakörben
megszerzett ismereteire. Előzetes irodalomként a „Szekszárd,
ahol élünk” című könyv első
fejezetét adták meg.
A verseny három területen
zajlott: komplex természettudomány (biológia, földrajz, fizika és
kémia tantárgyak) és informatika a 7. és 8. osztályosoknak, illetve technika (reptetési verseny)
minden felső tagozatosnak.
A verseny jól sikerült, az
influenza-járványos időszakSZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

ban is 60 tanuló tette próbára
a tudását. A helyezettek nívós
jutalmakat vehettek át: az elsők tudományos számológépet
kaptak, a második és harmadik
helyezettek értékes könyvjutalomban részesültek.
A hagyományokhoz híven
nyugdíjas kollégákat is meghívták és bevonták az értékelésbe,
ami jó alkalmat adott a verseny
után egy kis beszélgetésre.

SZV

Eredmények:

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Baktai Természettudományos Verseny

Komplex természettudomány, 7. osztály:
1. Keresztes Kristóf – Támer Gergő (Dienes V.
Ált. Isk.), 2. Licker F. – Nádasdy M. (Baka I. Ált.
Isk.), 3. Bíró B. – Harsányi A. (Baka I. Ált. Isk.).
8. osztály: 1. Péter Doroti – Görcsös Ákos Attila
(Baka I. Ált. Isk.), 2. Lambert B. – Wigand B.
(Dienes V. Ált. Isk.), 3. Ambrus B. – Csongrádi
Z. (Baka I. Ált. Isk.).
Informatika, 7. osztály: 1. Miskolczi Hunor
(Baka I. Ált. Isk.), 2. Pljesovszky Cs. (Dienes V.

Ált. Isk.), 3. Tiszberger Á. (Baka I. Ált. Isk.). 8.
osztály: 1. Uszléber Máté (Dienes V. Ált. Isk.),
2. Mireider Zs. (Babits M. Ált. Isk.), 3. Csúcs P.
(Baka I. Ált. Isk.).
Technika (reptetés), 5–6. osztály: 1. Ungvári
Bence (Baka I. Ált. Isk.), 2. Lovas G. (Babits M.
Ált. Isk.), 3. Both B. (Baka I. Ált. Isk.). 7–8. osztály: 1. Buti Ferenc Csongor (Baka I. Ált. Isk.),
2. Fauszt-Sallai L. (Dienes V. Ált. Isk.), 3. Doszpod S. (Dienes V. Ált. Isk.). A legszebb repülő
különdíját Nádasdy Tünde (Baka I. Ált. Isk.) és
Szászi Barnabás (Babits M. Ált. Isk.) vehette át.

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter
• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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MÉG SZEREZHET A 2020-AS ÉVBEN A KISOSZNÁL OKJ-S VÉGZETTSÉGET!
• Boltvezető
• Vendéglátó eladó
• Élelmiszer-,
vegyi áru eladó
• Szakács
• Pincér

35 341 01 • Cukrász
34 811 05 • Tisztítási-technológiai

34 811 01

Jelentkezzen a Kisosz-nál, mert 2021-től
felnőttképzés keretében már nem lesz elérhető:
32 853 03 Társasházkezelő, közösképviselő 52 814 01
szakmunkás
34 341 05 • Konyhai kisegítő
221 811 01 (idei évtől kötelező) | Ingatlanközvetítő 52 341 02
| Élelmiszer, vegyi áru eladó 34 341 05 | Bolt34 811 04 • Logisztikai és szállítmányozási
34 811 03 ügyintéző
54 941 11 vezető 35 341 01 | Vendéglátó eladó 34 811 05

A fenti képzések 10–12 fő esetén folyamatosan indulnak.
A képzések díjáról, időtartamáról érdeklődjön munkatársainknál:

Felnőttképzési
nyilvántartási szám:
E-000230/2014

7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21. 23-as iroda | tel.: 74/312–847 06 30/637–0071 | e-mail: kisosztolna@gmail.com
(05118)

AKCIÓ
25–50%

engedménnyel
Használt
Sí és snowboard

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,

FELSZERELÉS
VB SPORT
Új cím: 7100 Szekszárd,
(Euronics Műszaki Áruház mellett
balra, Dominó Üzletház udvara)

(05114)

Mátyás király u 4/c.
Tel.: 20/9269–535

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • Tel.: 74/413–004
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Szolgáltatásaink:

Dugulás
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
elhárítás!
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

(05104)

Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű
szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a
lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.
Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!
Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató

metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

(05124)

(05111)

